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IJzeren Rijn dubbelsporig en geëlektrificeerd tot in Antwerpen 
Zaterdag heeft er in Krefeld een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de IJzeren Rijn actie- en 
burgergroepen uit Nederland en Duitsland samen met vertegenwoordigers van diverse overheden: 
Herr Scheele Duitse Bondsdagvertegenwoordiger in Berlijn, Herr Wissen 
Landsdagvertegenwoordiger in Dusseldorf, Herr Lempens Tweede Kamer Nederland en Herr 
Ruhland Stadrat Krefeld. De bijeenkomst was georganiseerd door de Milieufederatie Limburg. 
 
Het meest opmerkelijke was dat zowel de Bondsdag alsook de Landsdagvertegenwoordiger 
zeiden dat Duitsland als voorwaarde stelt dat de IJzeren Rijn duurzaam en toekomstvast moet zijn 
tot in Antwerpen. Dat betekent, volgens herr Wissen, tweesporig en geëlektrificeerd tot in 
Antwerpen. Anders werkt Duitsland niet mee. 
 
Gedeeltelijk tweesporig of gedeeltelijk geëlektrificeerd is geen oplossing, je creëert dan een 
flessenhals. Dit is in tegenspraak met de besprekingen tussen de die verantwoordelijke ministers 
uit België, Nederland en Duitsland. In dat gesprek wordt uitgegaan van enkelsporig en diesel in 
Nederland en België en dubbelsporig geëlektrificeerd in Duitsland. Daarop zijn de financiële 
bijdragen vanuit Nederland en België aan Duitsland gebaseerd. 
 
Het lijkt erop dat hier sprake is van een salami tactiek. Een besluit nemen over een goedkopere 
variant en later de kosten laten stijgen. De Betuwelijn is daar een goed voorbeeld van.  
Ook het eindpunt, tot waar de spoorlijn moet worden gemaakt is nog niet duidelijk. De IJzeren 
Rijn is oorspronkelijk gemaakt als verbinding tussen Antwerpen en Duisburg. Je zou verwachten 
dat bij renovatie of (gedeeltelijke) vernieuwing het gehele tracé wordt bekeken. Zeker in het 
kader van duurzaamheid dien je ook te kijken naar de leefomgeving voor mens en dier. De extra 
kosten die hiermee gemoeid zijn, voor de gedeelten waar de trein in Duitsland over bestaand 
spoor gaat, worden echter niet meegenomen. Dat betekend dat de bewoners langs de nieuw aan te 
leggen gedeelte (met minder treinen) meer geluidsbeschermende voorzieningen krijgen dan de 
mensen die nu al langs het overbelaste bestaande spoortracé (Vierssen en Krefeld) wonen. 
 
Het meest opmerkelijke dat tijdens de bijeenkomst naar voren kwam is dat de drie ministers eerst 
een besluit gaan nemen over welk tracé de IJzeren Rijn gaat en dat daarna aan de hand van een 
MER studie gekeken wordt welk tracé het beste zou zijn. Of een tracé langs Venlo dan nog een 
reële kans krijgt is nog maar de vraag. Dat werd door de meerderheid van de aanwezige uit 
Duitsland ook voor Duitsland als het tracé met de minste overlast gezien.  
 
Het tracé langs de N280 werd door de landsdagvertegenwoordiger herr Wissen als meest 
interessante genoemd omdat dan de oude legerbasis in Elmpt gebruikt kan worden voor het 
scannen en verzegelen van de goederentreinen, daar zou in Antwerpen geen plaats voor zijn. 
 
Als Milieufederatie Limburg blijven, samen met onze groepen in Nederland en Duitsland en 
samen met het Samenwerkingsverband het standpunt uitdragen, eerst een gedegen MER studie en 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van Antwerpen tot Duisburg en dan een besluit. Dat de 
N280 alleen om reden van een scan mogelijkheid zo hoog aangeschreven staat baart ons als 



Milieufederatie  grote zorgen. Alsof de leefomgeving en natuur in het Maas Swalm Nette gebied 
ondergeschikt zijn aan ruimte op een havengebied. 
 
In juni bezoekt Minister Tieffensee Krefeld en bespreekt het thema IJzeren Rijn. De actiegroepen 
en burgerinitiatieven worden hiervoor uitgenodigd.  
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